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5 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvr roku 2008

4) Štátny rozpo et na rok 2009

(schodok štátneho rozpo tu: 1 mld. €; deficit verejných financií: 2,08% HDP)

Primárny zdroj: Zákon ( . 596/2008) o štátnom rozpo te na rok 2009
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2621

Stav opatrenia v legislatívnom procese: schválené 28.11.2008 v NR SR v 3. ítaní; ú innos od: 1.1.2009

Navrhovate :Ministerstvo financií SR

Zámer opatrenia: pokra ova v konsolidácii verejných financií s cie om dosiahnu vyrovnaný rozpo et najneskôr
v roku 2012

Obsah opatrenia:
rozpo tovaný deficit verejných financií v roku 2009 vyjadrený v metodike ESA 95 je 2,08% HDP (1 530 mil. €)
deficit sa pôvodne o akával na úrovni 1,7% HDP (1 250 mil. €), po zoh adnení finan nej krízy (zníženie
o akávaného rastu HDP z 6,5% na 4,6%) sa revidovala príjmová as , a teda aj deficit
plánovaný schodok štátneho rozpo tu na rok 2009 vyjadrený na hotovostnom princípe je 1,009 mld. €
príjmy štátneho rozpo tu (ŠR) by sa oproti roku 2008 mali zvýši o 13% (na 13,12 mld. €) a výdavky o 11,9%
(na 14,13 mld. €)

Výdavky jednotlivých kapitol v rozpo te
2008 2008

Medziro ná
zmena

mil. € mil. € %
Ministerstvo školstva SR 2 170 1 842 17,8
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 1 890 1 759 7,4
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 305 1 129 15,6
Ministerstvo obrany SR 1 046 1 036 1,0
Ministerstvo dopravy pôšt a telek. SR 1 378 1 029 33,9
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 976 966 1,0
Ministerstvo vnútra SR 929 840 10,6
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR 382 365 4,7
Ministerstvo financií SR 469 358 31,0
Ministerstvo hospodárstva SR 269 266 1,1
Ministerstvo životného prostredia SR 323 262 23,3
Ministerstvo spravodlivosti SR 286 256 11,7
Ministerstvo kultúry SR 188 173 8,7
Ministerstvo zahrani ných vecí SR 132 116 13,8
Ostatné 2 383 2 224 7,1
Celkové výdavky rozpo tu 14 125 12 620 11,9

Hlasy proponentov:
rozpo et dbá práve na tie rezorty, ktoré boli v minulosti podfinancované – napríklad na vysoké školy pôjde
o 166 mil. € viac ako v minulom roku
deficit je pod priemerom krajín EÚ, hoci Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sú vo fáze najprudšieho vývoja
Slovensko ako jedna zo štyroch krajín EÚ napriek finan nej kríze medziro ne znížila deficit verejných financií
rozpo et je expanzívny práve preto, aby priniesol do ekonomiky nové impulzy a je postavený tak, aby ochránil
slovenskú ekonomiku pred negatívnymi dopadmi zníženého dopytu po tovaroch v zahrani í
vyšší o akávaný deficit vykryje prípadné straty, ktoré by vznikli v dôsledku hospodárskej krízy

Hlasy oponentov:
namiesto zvyšovania deficitu mala vláda škrta výdavky, napríklad znižova po et zamestnancov vo verejnej
správe i zruši rezervu predsedu vlády, ktorá sa oproti minulému roku strojnásobila
rozpo et nereaguje na finan nú krízu a nedáva základný impulz rozvoju ekonomiky v ase, ke táto stráca
dych
hoci vláda avizovala šetrenie, ke že nechcela zbyto ne zadlžova alšie generácie, ku žiadnemu šetreniu na
výdavkovej strane nedošlo
nový rozpo et nedostato ne reflektuje potreby trhu práce, ke že výdavky na politiku zamestnanosti sú
takmer rovnaké ako v roku 2007, hoci nezamestnanos patrí medzi najvyššie v EÚ a kvôli hospodárskej kríze sa
pravdepodobne ešte zvýši
z h adiska nap ania príjmov ide o jeden z najrizikovejších rozpo tov v posledných rokoch
„reálny“ deficit bude v skuto nosti ešte vyšší, ke že vláda po íta s príjmami 150 tisíc sporite ov, ktorí majú
vystúpi z II. piliera; tieto peniaze však budú chýba v budúcnosti


